
Rust nu maar uit, moeke. 
Je hebt het ontzettend moedig gedaan. 
Wie kan begrijpen hoe je hebt geleden. 
Wie kan voelen wat je hebt doorstaan. 

Rust nu maar uit, moeke. 
Je hebt het ontzettend moedig gedaan. 
Wie kan begrijpen hoe je hebt geleden. 
Wie kan voelen wat je hebt doorstaan. 

Dit melden u: 

 
Haar kinderen en kleinkinderen: 
 

 Philippe en Emmy Schartz - Tremerie, 
  Tim, 
  Ine, 
 

 Christian en Wendy Burke - Tremerie, 
  Jordy, 
  Jason, 
  Hayley, 
  Jazley, 
 

 Tony Dinnecourt en kinderen. 

 
De families Dumez - Verleye en Tremerie - De Deyne. 

 
Met dank aan haar huisarts voor de goede zorgen en steun. 
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Wij vinden moeilijk de woorden om te zeggen wat in ons omgaat nu Jacqueline, 
ons moeke en oma, gestorven is 

 

Jacqueline Dumez 
weduwe van Daniel Tremerie 

 
geboren te Brugge op 24 maart 1940 en 
overleden te Kortrijk op 2 januari 2021. 

 
Enkel wij, de kinderen en kleinkinderen, nemen afscheid van moeke, oma, mémé 

op woensdag 6 januari 2021 om 10 uur. 
 

Nadien volgt de bijzetting in het familiegraf op de begraafplaats te Deerlijk. 
 

Rouwadres: Familie Jacqueline Dumez 
p.a. Begrafenissen Messiaen - Vandercruyssen 

Windhalmlaan 2 - 8540 Deerlijk of via www.messiaen.be 
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